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Unwrap creativity to wrap 
As the year beings with great excitement of new beginnings. We, at RES cannot wait to 

declare our next competition for the academic year 2019-20. How lucky we feel when we 

receive a gift! But, how often do we admire the art and skills required behind the 

wrapping of the gift? Keeping this thought in mind, we have organised a Gift Wrapping 

Competition on the 29th of June, 2019, Saturday.   

As the event name suggests the children can use their creativity to wrap any gift. 

The rules of the Competition are as follows:- 

 The Time duration will be 1 hour 

 The Criteria for judgement will be – 

1. Aesthetic Appeal (How attractive packaging is) 

2. Presentation (neatness and Finishing) 

3. Creativity (Usage of raw material) 

 The participants can bring any one main (basic) material which they will wrap as a 

gift.  

 Compulsory materials to be used are – Ribbons, Message and sticker   

 Apart from the main material other additional/ optional material like Glue stick, 

Card board, Thermocol, cello tape, Scissor, chart paper, Fevicol, Bottles, 

News Paper, Wooden sticks, Wooden Scrap, Pencil Box, Card board box and Other 

stationeries such as pen, pencil, crayons, sketch pens, water colors, etc. are to be 

brought by the participants.  
 

Please submit the filled Registration form on or before 21st June, 2019, Friday. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registration form for Unwrap creativity to wrap 

Name: ____________________________________   Grade: ________        

Parent’s Signature: - ______________ 
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Unwrap creativity to wrap 
 ઉત્તેજના વાથે નલા લષ ન પ્રાયંબ થઈ યહ્ય છે. અભ , RES લષ 2019-20 ની અભાયી શલે છીની સ્ધાષ 
જાશયે કમાષ વલના યશી ળકતા નથી. જ્માયે બેટ ભે ત્માયે આણને કેટલ  ંવાર ં રાગે છે ! યંત  , બેટની ચતયપ લીંટેરા 
વે્રય તથા અન્મ સ ળબનની આલશ્મક કરા અને ક ળતાની આણે કેટરી લાય પ્રળવંા કયીએ છીએ  ? આ વલચાયને 
ખ્મારભા ંયાખીને, અભએ ગીફ્ટ વે્રપીંગ કોમ્પ્ટટશનન ું આયોજન તા. 29 જૂન , 2019 - શનનવારના રોજ કરે છે.  

ફાકએ ઈલેન્ટન  ંનાભ સચૂવ્મા પ્રભાણે છે ગીફ્ટ વે્રપ કરવા કઇણન યચનાત્ભકતાન  ઉમગ કયી ળકે છે  

 

સ્પર્ાાનાું નનયમો નીચે મ જબ છે:- 

 વભમગા 1 કાકનો યશળેે.  

 વનણાષમક ભાદંડ નીચે મ જફ યશળેે -   

1. વૌંદમષરક્ષી અીર (કેટલ  ંઆકષક ેકેજજિંગ છે)  

2. પ્રસ્ત  વત (સ ઘડતા અને ચકવાઇ)  

3. વર્જનાત્ભકતા (વાભગ્રીન ઉમગ) 

 સ્ધષક કોઈપણ એક મ ખ્ય મટીરરય રાલી ળકે છે જેન ઉમગ તે ગીફ્ટ વે્ર કયલાભા ંકયળે.    

 ઉપયોગ કરવા માટે આવશ્યક(ફરજજયાત) મટીરરય – રરબન્સ, મેસેજ તથા સ્ટીકર  

 મ ખ્મ વાભગ્રી વવલામ અન્મ લધાયાના / લૈકલ્પક વાભગ્રી જેભ કે ગ્લ  સ્ટીક , કાડષ ફડષ , થભોકર, વેર ટે , 

કાતય, ચાટષ ેય, પેવલકર, ફટર, ન્યઝૂ ેય, રાકડાની સ્ટીક્વ, વ ડન સ્રૅ, ેન્ન્વર ફક્વ, કાડષ ફડષ ફૉક્વ 
અને અન્ય સ્ટેશનરીઝ  જેભ કે ેન , ેન્ન્વર, રેમન્વ, સ્કેચ ેન , ાણીના યંગ , વગેરે સહભાગીઓ દ્વારા 
ાવવાનાું રહશેે.  

 
 

ભરેલ ું રજીસ્રેશન ફોમા તા. 21 જૂન , 2019 – શ ક્રવાર સ ર્ીમાું મોકવાન ું રહશેે.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

રજીસ્રેશન ફોમા - Unwrap creativity to wrap 

નાભ : ____________________________________   ધયણ : ________        

લારીની વશી: - ______________ 

English by : Riddhi Dodhia             Gujarati by: Dharmendrasinh Solanki      Approved by : Shivani Acharya 

    

mailto:contact@radhikaschool.com
http://www.radhikaschool.com/

